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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2053316-64.2018.8.26.0000, da Comarca de Santa Branca, em que é agravante 
MUNICIPIO DE SANTA BRANCA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao 
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
OSVALDO MAGALHÃES (Presidente sem voto), ANA LIARTE E FERREIRA 
RODRIGUES.

São Paulo, 21 de maio de 2018.

PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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4ª Câmara

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2053316-64.2018.8.26.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO SANTA BRANCA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ORIGEM: VARA UNICA DA COMARCA DE SANTA BRANCA

VOTO Nº 14.648

AGRAVO DE INSTRUMENTO  AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA  CONSULTA, CIRURGIA E 
MEDICAMENTOS  Pretensão do Ministério Público 
voltada à condenação das requeridas na obrigação de 
realizar consulta médica, cirurgia de catarata, bem 
como os medicamentos que sejam necessários para o 
controle da doença - Presença dos requisitos necessários 
para o deferimento da medida liminar, conforme 
disposição do art. 300, caput, do CPC2015  
Fundamento relevante associado ao risco de ineficácia 
da medida  Preservação do direito constitucional à 
saúde  Dever do Poder Público de fornecer os 
medicamentos/exames àqueles que necessitam  
Inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente 
ao SUS - Decisão agravada sutilmente reformado no 
tocante à multa cominatória - Recurso provido em 
parte.

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento 

interposto pelo MUNICÍPIO SANTA BRANCA contra r. decisão 

interlocutória proferida pelo Juízo a quo (fls. 27/28), 

que, nos autos da “ação civil pública” ajuizada pelo 

agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

deferiu a antecipação de tutela para determinar que o 
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réu, no prazo de 10 dias, cumpra a obrigação da fazer 

consistente na realização de consulta e cirurgia 

oftalmológica já prescritos à paciente-substituída 

ARLINDA MADUREIRA DOS SANTOS, bem como quaisquer outros 

procedimentos ou ainda eventual medicamento que venha a 

ser necessário para o controle da doença, no tipo, forma 

e quantidade prescritos pelo médico responsável, sob 

pena de pagamento de multa diária de 05 salários 

mínimos.

Em sua minuta (fls. 01/24), sustenta o 

Município, preliminarmente, ser parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da demanda. Assevera que o autor 

não logrou êxito em comprovar a desídia da 

Municipalidade no agendamento da consulta pleiteada pela 

paciente, acrescentando que a falta de audiência prévia, 

com a necessária oitiva do representante judicial da 

pessoa jurídica, acarreta a nulidade do provimento 

liminar. Acrescenta que a decisão proferida excedeu os 

pedidos elaborados pelo autor, impondo ao Município 

obrigação abstrata e abrangente, a fim de abarcar casos 

futuros que sequer foram especificados. Discorre sobre o 

direito à saúde, reserva do possível, bem como sobre a 

desnecessidade de fixação de multa diária, argumentando 

que no prazo exíguo de 10 dias se mostra impossível 

realizar a consulta e a cirurgia. Pugna pela concessão 

de efeito suspensivo e, ao final, requer o provimento do 

recurso, a fim de que seja revogada a decisão de 

primeiro grau.

Preenchidos os requisitos de 

admissibilidade recursal (art. 1.015, inciso I cc. arts. 
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1.016 e 1.017, do CPC/2015), o recurso foi processo 

(fls. 65/66) e respondido (fls. 71/83).

Este é, em síntese, o relatório.

VOTO

Colhe-se da peça vestibular que a cidadã 

ARLINDA MADUREIRA DOS SANTOS, 81 anos de idade, 

compareceu ao Ministério Público e expôs ser portador de 

doença oftalmológica  catarata -, cuja gravidade dos 

sintomas pode levar à cegueira e, embora tenha 

comparecido ao Posto de Saúde local com toda a 

documentação pertinente para agendar consulta a marcar a 

cirurgia, recomendada por médico oftalmologista, não 

obteve resposta.

Diante disso, o MINISTÉRIO PÚBLICO, na 

condição de substituto processual, ingressou com ação 

civil pública em face do MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA 

pleiteando, em síntese, a condenação do requerido 

consistente no fornecimento, à cidadã beneficiária, de 

consulta com médico oftalmologista, bem como na 

realização da cirurgia oftalmológica já prescrita pelo 

profissional do SUS e ainda o tratamento com o 

fornecimento de medicamentos para o controle da doença e 

exames, a critério médico, e demais procedimentos, sob 

pena do pagamento de multa diária de 10 salários 
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mínimos, a ser revertido para fundo previsto no art. 13, 

da Lei 7.347/85 (fls. 31/40).

Ao despachar a inicial, o Juízo a quo 

deferiu a antecipação de tutela para determinar que que 

o réu, no prazo de 10 dias, cumpra a obrigação da fazer 

consistente na realização de consulta e cirurgia 

oftalmológica já prescritos à paciente-substituída 

ARLINDA MADUREIRA DOS SANTOS, bem como quaisquer outros 

procedimentos ou ainda eventual medicamento que venha a 

ser necessário para o controle da doença, no tipo, forma 

e quantidade prescritos pelo médico responsável, sob 

pena de pagamento de multa diária de 05 salários 

mínimos, decisão esta contra a qual foi interposto o 

presente agravo de instrumento.

Pelo que se colhe dos autos, em um juízo 

de cognição sumária da causa, o recurso não comporta 

acolhimento.

A priori, sem amparo de preliminar de 

falta de interesse de agir levantada pelo Município no 

que se refere ao pedido de agendamento de consulta e 

cirurgia oftalmológica descritos na inicial que, segundo 

alega, não foram solicitadas administrativamente junto 

ao Sistema Único de Saúde local.

Isso porquanto que o postulante não 

ingressaria no Poder Judiciário caso a consulta/cirurgia 

por ela requerida fosse fornecida pelo Estado ou 

Município sem qualquer restrição. Se o fez, presume-se  

sem prova do inverso - que não foi por mero capricho, mas 

sim porquanto no caso concreto o acesso ao bem da vida 
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pretendido não foi alcançado em razão de embaraços 

burocráticos e administrativos perpetrados pelo Poder 

Público.

Imperioso destacar-se, ademais, ser 

pacífico na jurisprudência, à luz do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º 

XXXV da Constituição Federal, o entendimento de que é 

despiciendo o prévio requerimento administrativo antes 

do pedido em juízo de fornecimento de medicamento.

In casu, o interesse de agir decorre, 

simplesmente, da necessidade imediata do tratamento 

oftalmológico e da hipossuficiência financeira para 

suportá-lo, ambos demonstrados pelos documentos juntados 

aos autos.

Da mesma forma, não comporta acolhida a 

preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, vez que 

existe entre as entidades de direito público interno 

responsabilidade solidária no que tange ao funcionamento 

do Sistema Único de Saúde  SUS (art. 198, II, da CF).

Assim, é indiferente ao cidadão 

necessitado distinguir a qual dos entes públicos deve se 

dirigir preferencialmente, isto porque a Constituição 

Federal dispõe no artigo 23, II, sobre a competência 

comum dos entes federados em prestar atendimento à saúde 

da população.

Neste sentido, e com o intuito de 

unificar a sua jurisprudência, o Enunciado nº 16 da 

Seção de Direito Público e a Súmula nº 37, que assim 
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dispõe:

A ação para o fornecimento de 
medicamento e afins pode ser proposta em face 
de qualquer pessoa jurídica de Direito 
Público Interno.

A obrigatoriedade da Administração de 

fornecer ao paciente a medicação de que necessita se 

estende a todos os entes políticos da Federação que 

devem manter em seus respectivos orçamentos, conforme o 

comando da Constituição Federal e da legislação 

ordinária federal e estadual (Lei Federal nº 8.090/90 e 

Lei Estadual nº 791/95), dotação de créditos para o 

financiamento para ações e serviços do SUS (art. 42 e 

seguintes da Lei nº 8.080/90), razão pela qual 

desnecessária a inserção do Estado de São Paulo no polo 

passivo da demanda.

Imperioso destacar, ainda, que o pedido 

do Ministério Público, notadamente a pretensão voltada 

ao fornecimento de medicamentos que se mostrem 

necessários para o controle da doença foi claro e 

específico, inexistindo qualquer prejuízo ao 

contraditório ou ampla defesa por parte da requerida.

Note-se, neste ponto, que ao contrário do 

que afirma o Município, num primeiro momento deverá ser 

agendada a consulta e marcada a cirurgia oftalmológica 

da catarata; posteriormente, caso necessário e desde que 

demonstrado por relatório e receita médica, caberá à 

Administração o fornecimento dos fármacos e insumos 

relacionados ao tratamento da aludida doença.

Superadas as questões prejudiciais, passa-
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se ao enfrentamento do meritum causae. 

Importante registrar que o instrumento de 

antecipação dos efeitos da tutela, enquanto espécie das 

chamadas tutelas de urgência, prestigia a eficiência da 

prestação jurisdicional (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) e 

deve se dar em um juízo de cognição sumária, 

superficial, da matéria posta sub judice, como forma de 

conferir à parte litigante um meio, ainda que 

provisório, de satisfação do seu interesse, evitando o 

verdadeiro esvaziamento da eficácia de eventual tutela 

definitiva em razão do decurso do tempo.

Para tanto, o art. 300, do CPC/2015, 

predispõe a observância de certos requisitos, sem os 

quais não se faz possível a antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional, em caráter antecedente ou 

incidente, a saber:

Art. 300.  A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, 

o juiz pode, conforme o caso, exigir caução 

real ou fidejussória idônea para ressarcir os 

danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão.
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Exige, assim, a lei processual, daquele 

que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, 

(i) a demonstração de elementos de informação que 

conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni 

iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil 

reparação decorrente da demora na prestação 

jurisdicional (periculum in mora) e, por fim, (iii) a 

reversibilidade dos efeitos antecipados.

Não se quer com isto afirmar ser 

necessária prova capaz de formar juízo de absoluta 

certeza. Basta que o interessado junte aos autos 

elementos de informação consistentes, robustos, aptos a 

proporcionar ao julgador o quanto necessário à formação 

de um juízo de real probabilidade (e não possibilidade) 

a respeito do direito alegado.

In casu, frise-se, em um juízo de 

cognição não-exauriente, restou evidenciada a prova 

inequívoca da verossimilhança do direito deduzido pelo 

Ministério Público e o perigo da demora, razão pela qual 

deve ser mantida a tutela antecipada concedida em 

primeiro grau.

Pois bem

O direito perquirido pelo autor decorre 

do disposto no artigo 196 da Carta Magna, que reconhece 

a saúde como “direito de todos e dever do Estado”, 

devendo o mesmo garanti-la de forma efetiva, não só 

“mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
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redução do risco de doença e de outros agravos”, como 

também que proporcionem o “acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação”.

Nesse contexto, o direito à saúde 

encontra base no princípio da dignidade da pessoa 

humana, figura entre os direitos fundamentais e está 

positivado como direito público subjetivo, subsumindo-se 

ao preceito do art. 5º, §1º, da Constituição Federal, o 

qual estatui que “as normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata”.

Ao se debruçar sobre o tema em comento, a 

doutrina de JOSÉ CRETELLA JÚNIOR leciona que:

“Nenhum bem da vida apresenta 

tão claramente unidos o interesse individual 

e o interesse social, como o da saúde, ou 

seja, do bem-estar físico que provém da 

perfeita harmonia de todos os elementos que 

constituem o seu organismo e de seu perfeito 

funcionamento. Para o indivíduo saúde é 

pressuposto e condição indispensável de toda 

atividade econômica e especulativa, de todo 

prazer material ou intelectual. O estado de 

doença não só constitui a negação de todos 

estes bens, como também representa perigo, 

mais ou menos próximo, para a própria 

existência do indivíduo e, nos casos mais 

graves, a causa determinante da morte. Para o 

corpo social a saúde de seus componentes é 

condição indispensável de sua conservação, da 

defesa interna e externa, do bem-estar geral, 

de todo progresso material, moral e 

político”1
1 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Federal de 1988. V. 
VIII. São Paulo: Forense Universitária. 1993, pág. 4332-4334, item 181.
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.

Destarte, os princípios da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e da preservação 

da saúde dos cidadãos em geral (art. 6º, da CF/88), sob 

a redoma da responsabilidade solidária prevista no art. 

196, da Constituição Federal, impõem aos entes públicos 

a implementação efetiva dos direitos sociais, dentre 

estes se incluindo a obrigação de fornecer medicamentos 

indispensáveis à sobrevivência dos cidadãos expostos à 

situação de vulnerabilidade.

Eventual argumento de defesa fincado na 

necessidade de padronização de remédios e o fornecimento 

generalizado desses medicamentos pelo SUS  além de 

outros meios de acesso - são procedimentos de ordem 

administrativa que, embora tenham pertinência com o 

resultado efetivo no atendimento da população em geral, 

não elidem o caso concreto, sendo especialmente 

particulares as suas circunstâncias.

In casu, o simples (e suposto) fato de o 

exame solicitado pelo paciente não se encontrar no rol 

de tratamentos oferecidos pelo órgão da Administração 

não implica obstar àquele de buscar o meio mais eficaz 

de realizar o tratamento de sua doença. Neste diapasão, 

os eventuais protocolos clínicos existentes acerca do 

problema da qual o paciente-substituído é portador 

(doença neurológica), conquanto sirva de parâmetro ao 

Poder Público, não representa verdade absoluta em 

matéria de tratamento médico, sujeito à constante 

evolução.
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Por esta razão, o próprio Estado permite, 

excepcionalmente, o fornecimento de medicamentos/exames 

não inclusos nas listas de protocolos clínicos ou de 

diretrizes terapêuticas. Não se pode perder de vista, em 

verdade, que se o profissional especializado preferiu o 

tratamento específico, ao revés dos demais já oferecidos 

pelo Poder Público, descabe ao Judiciário colocar em 

questão as ilações exaradas pelo expert.

Não há invasão judicial ferindo a 

discricionariedade da Fazenda Pública, isto porque a 

atuação do Judiciário pressupõe provocação da parte que, 

in casu, deduziu necessidade de proteção à vida sob o 

corolário da garantia de sua saúde, bem jurídico 

indisponível, ficando vencidos os argumentos de menor 

hierarquia.

Ato contínuo, se para realizar os exames 

clínicos que alega ser indispensável, a parte, 

ressaltando-se que suas posses não permitiram arcar com 

os respectivos custos, teve que se socorrer ao 

Judiciário com auxílio do Ministério Público, tem-se que 

a possibilidade é ínsita ao contexto previsto no art. 5º 

da CF/88, explicito no inciso XXXV, ao dispor que “a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito”.

Consequentemente, inexiste carência do 

interesse de agir ou mesmo invasão na discricionariedade 

de outro Poder na situação em que o Judiciário está 

justamente agindo conforme as exigências de garantia da 

paz social. É precisamente por causa da independência e 
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harmonia entre os Poderes, previstas no art. 2º da 

Constituição Federal, que, estando o Judiciário fazendo 

cumprir os comandos superiores de natureza pétrea, 

indeclináveis da plena cidadania, não tem sentido alegar 

intromissão ao perímetro de discricionariedade interna, 

nenhuma reserva existindo para proteger o Executivo 

Estadual ou Municipal, que também está submetido à mesma 

Lei.

Não se olvide que, tratando-se de saúde 

pública, se cada pessoa é um indivíduo único e a 

hipótese examinada não enseja extensão do deferimento 

para terceiros, nada impede a Fazenda Pública, pelos 

meios adequados, demonstrar eventual descompasso 

diagnóstico ou artifícios outros, enfim, o mau uso do 

processo e consequente ofensa à boa-fé, tomando então as 

medidas processuais cabíveis, a teor do art. 40, do 

Código de Processo Penal.

Ressalve-se, ainda, que a questão 

atinente à impossibilidade de meios (reserva do 

possível), ou seja, de recursos para custeio do 

tratamento médico só poderia ser conhecida diante da 

inexistência absoluta deles, que não é o caso dos autos, 

não havendo nenhuma alegação e muito menos demonstração 

para justificar essa hipótese.

Aliás, sobre a prevalência do direito à 

saúde, confiram-se os seguintes julgados do E. Tribunal 

de Justiça de São Paulo, proferidos em casos análogos:

“FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. 

Inocorrência. Relatório médico que comprova a 
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necessidade de cirurgia. Documentos que 

comprovam que autor encontra aguardando 

agendamento desde dezembro de 2015. 

Preliminar rejeitada. FORNECIMENTO DE 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

Autor portador de "Transtorno dos Discos 

Cervicais (CID M50.0) , Estenose de Coluna 

Vertebral (CID M48.0), Esteonose Óssea do 

Canal Medular (CID M99.3) e Esteonose de 

Tecido Conjuntivo e do Disco das Forames e 

Intervertebrais (CID M99.7)", apresentando 

"Deficit Neurológico Progressivo". 

Indisponibilidade do direito à Saúde. A saúde 

constitui direito público subjetivo do 

cidadão e dever do Estado. Art. 196 da 

Constituição Federal, norma de eficácia 

imediata. Comprovada a hipossuficiência do 

autor. Prova inequívoca da necessidade do 

procedimento cirúrgico. Ausência de 

padronização que não tem o condão de 

restringir o direito material tutelado. 

Tutela jurisdicional que não interfere na 

discricionariedade da Administração Pública. 

Óbices orçamentários. Política pública que se 

pressupõe contemplada nas leis orçamentárias. 

Princípio da Reserva do Possível que não pode 

se sobrepor aos direitos fundamentais.” 

(TJSP, Apelação nº 1002507-08.2015.8.26.0319, 

2ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. 

Claudio Augusto Pedrassi, j. 30.08.2016).

“EXAMES MÉDICOS - Fornecimento gratuito   

Necessidade de realização de exames médicos 

para análise do tratamento adequado - 

Sentença de procedência mantida   Cabimento 

à vista do bem jurídico tutelado, a vida   

Inteligência do artigo 196 da Constituição da 

República   Precedentes do STJ e deste 

Egrégio Tribunal.” (TJSP, Apelação nº 

1002078-69.2016.8.26.0266, 11ª Câmara de 

Direito Público, Rel. Des. Oscild de Lima 

Júnior, j. 23.08.2016).
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“MANDADO DE SEGURANÇA - Direito à saúde. 

Exames médicos de audiometria e 

impedanciometria. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, que deve oferecer 

atendimento integral e irrestrito, não 

cabendo à Administração Pública se eximir 

desta obrigação por qualquer justificativa. 

Assim, a disponibilização dos exames 

requeridos, por serem os mais adequados às 

necessidades do impetrante, tem por 

finalidade dar efetividade a um dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito, 

qual seja: a dignidade da pessoa humana 

(artigo 1º, inciso III, da Constituição 

Federal), tutelando-se, por conseguinte, os 

direitos à vida e à saúde dos cidadãos 

(artigo 5º, "caput" e 196). Segurança 

concedida. Manutenção. REEXAME NECESSÁRIO NÃO 

ACOLHIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO”. 

(TJSP, Apelação nº 1002095-11.2016.8.26.0071, 

11ª 

Câmara de Direito Público, Rel. Des. Jarbas 

Gomes, j. 02.08.2016).

Na hipótese sub judice, ressalte-se que o 

relatório emitido por profissional médico oftalmologista 

(fls. 43) mostra-se suficiente para a comprovação da 

necessidade de cirurgia oftalmológica para tratamento de 

catarata, restando, ainda, evidenciada a vulnerabilidade 

econômica da beneficiário frente ao custo do tratamento 

de que necessita, observando-se que defende seus 

direitos por meio do Ministério Público (na condição de 

substituído processual), sem condições a paciente, 

portanto, de suportar as custas e despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento.
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No que tange à multa cominatória diária 

arbitrada pelo Juízo a quo no valor de 05 salários 

mínimos, é de se notar que não há qualquer previsão 

legal excepcionando a Fazenda Pública relativamente à 

aplicação do artigo 497, do CPC/15, motivo pela qual a 

multa pode ser aplicada em seu desfavor.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

inclusive, já consolidou o entendimento de que não há 

qualquer impedimento legal à imposição, ainda que ex 

officio, de multa cominatória em desfavor da Fazenda, 

como forma de compeli-la ao cumprimento de suas 

obrigações, desde que sejam observadas as prerrogativas 

inerentes ao Direito Público e a pertinência da medida 

coercitiva. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO A 
PESSOA HIPOSSUFICIENTE. ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. 
INADIMPLEMENTO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. 
ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO. 
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRIMAZIA SOBRE 
PRINCÍPIOS DE DIREITO FINANCEIRO E 
ADMINISTRATIVO. 
1. Recurso especial que encerra questão 
referente à possibilidade de o julgador 
determinar, em ação que tenha por objeto a 
obrigação de fornecer medicamentos a 
hipossuficiente portador de Werdnig-Hoffman 
(atrofia de corno anterior da medula 
espinhal), a concessão de tutela antecipada, 
implementando medidas executivas 
assecuratórias, proferida em desfavor de 
ente estatal. 
2. In casu, consoante se infere dos autos, 
trata-se obrigação de fazer, consubstanciada 
no fornecimento de medicamento ao paciente 
que em virtude de doença necessita de 
medicação especial para sobreviver, cuja 
imposição das astreintes objetiva assegurar 
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o cumprimento da decisão judicial e 
conseqüentemente resguardar o direito à 
saúde.
3. "Consoante entendimento consolidado neste 
Tribunal, em se tratando de obrigação de 
fazer, é permitido ao juízo da execução, de 
ofício ou a requerimento da parte, a 
imposição de multa cominatória ao devedor, 
mesmo que seja contra a Fazenda Pública." 
(AGRGRESP 189.108/SP, Relator Ministro 
Gilson Dipp, DJ de 02.04.2001). 
(...)
5. A Constituição não é ornamental, não se 
resume a um museu de princípios, não é 
meramente um ideário; reclama efetividade 
real de suas normas. Destarte, na aplicação 
das normas constitucionais, a exegese deve 
partir dos princípios fundamentais, para os 
princípios setoriais. E, sob esse ângulo, 
merece destaque o princípio fundante da 
República que destina especial proteção a 
dignidade da pessoa humana.
7. Outrossim, a tutela jurisdicional para 
ser efetiva deve dar ao lesado resultado 
prático equivalente ao que obteria se a 
prestação fosse cumprida voluntariamente. O 
meio de coerção tem validade quando capaz de 
subjugar a recalcitrância do devedor. O 
Poder Judiciário não deve compactuar com o 
proceder do Estado, que condenado pela 
urgência da situação a entregar medicamentos 
imprescindíveis proteção da saúde e da vida 
de cidadão necessitado, revela-se 
indiferente à tutela judicial deferida e aos 
valores fundamentais por ele eclipsados. 
8. Recurso especial provido. (REsp nº 
771.616/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira 
Turma, DJ 01.08.2006)

Neste sentido, cabe ao magistrado, 

respeitados os princípios da proporcionalidade 

(adequação) e razoabilidade, valer-se dos instrumentos 

disponíveis (meios de coerção direta e indireta), 

dentre os quais se insere a multa cominatória 

(astreintes), como forma de assegurar o cumprimento da 
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ordem judicial, podendo, inclusive, aumentá-la ou 

reduzi-la, segundo considerar pertinente à efetivação 

da tutela, seguindo inteligência do art. 536 cc. 537, 

§§ 1º, do CPC/15, ipsis literis:

Art. 536.  No cumprimento de sentença que 
reconheça a exigibilidade de obrigação de 
fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de 
ofício ou a requerimento, para a efetivação 
da tutela específica ou a obtenção de tutela 
pelo resultado prático equivalente, 
determinar as medidas necessárias à 
satisfação do exequente.

Art. 537.  A multa independe de requerimento 
da parte e poderá ser aplicada na fase de 
conhecimento, em tutela provisória ou na 
sentença, ou na fase de execução, desde que 
seja suficiente e compatível com a obrigação 
e que se determine prazo razoável para 
cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a 
requerimento, modificar o valor ou a 
periodicidade da multa vincenda ou excluí-
la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento 
parcial superveniente da obrigação ou justa 
causa para o descumprimento.

A respeito do tema, o i. FREDIE DIDIER JR. 

sustenta: 

“(...) A multa é uma medida coercitiva que 
pode ser imposta no intuito de compelir 
alguém ao cumprimento de uma prestação. 
(...) Justamente por isso não pode ser 
irrisória, devendo ser fixada num valor tal 
que possa gerar no íntimo do devedor o temor 
do descumprimento. Também por ser 
coercitiva, a priori, ela não tem teto, não 
tem limite, não tem valor prelimitado. 
(...), deve-se lembrar que é possível (...), 
ao magistrado (...) alterar o valor da 
multa, caso ela se mostre insuficiente  
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(...)”2.

Destarte, levando-se em consideração os 

axiomas norteadores do instituto, o porte econômico da 

Administração, bem como a natureza da obrigação imposta 

(direito à saúde) e as ferramentas disponíveis para 

efetivação do provimento de urgência, o valor da multa 

cominatória comporta reajuste para R$ 1.000,00/dia na 

hipótese de descumprimento, observando-se o limite 

global no valor de R$ 50.000,00, montante este que se 

mostra adequado e compatível com o escopo ao qual a 

multa cominatória foi fixada (coerção indireta à 

efetivação da tutela), não impondo, de outro lado, 

obrigação pecuniária excessiva à agravante ao ponto de 

justificar sua exclusão.

Ressalta-se, por oportuno, que não há 

qualquer irrazoabilidade no prazo de 10 dias fixados na 

decisão agravada, tendo em vista que não se espera a 

resolução de toda a problemática nesse período, mas no 

mínimo que o Município de Santa Branca saia de sua 

posição inerte e tome providência para solucionar o 

problema de saúde da autora, com o consequente 

agendamento da consulta o mais rápido possível, seguida 

do fornecimento de exames porventura requeridos pelo 

profissional médico e, por fim, o agendamento de 

cirurgia num prazo aceitável, respeitadas as condições e 

a preparação do paciente.

Com o escopo de demonstrar sua boa-fé, 

deverá a Administração comunicar todas as providências 

2 DIDIER JR., FREDIE, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 3ª Ed., Salvador: Jus Podivm, 2008, p. 408-410.
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tomadas ao Juízo a quo, que poderá, a seu critério, 

fixar novos prazos para a tomada das providências 

seguintes, sob pena de multa diária.

Por fim, imperioso destacar que inexiste 

óbice legal à concessão de medidas liminares contra a 

Fazenda Pública, ainda mais quando a pretensão deduzida 

em Juízo exige pronta resposta, sob o risco de 

ineficácia do provimento final jurisdicional. 

Tratando-se de pedido de tratamento 

indispensável à saúde e à vida digna, cabe ao Poder 

Judiciário, por meio dos legítimos instrumentos que são 

conferidos ao cidadão, agir prontamente, evitando-se o 

esvaziamento do direito.

Nesta linha, ao revés do que poderia 

argumentar a Fazenda Estadual, levando-se em 

consideração os interesses envolvidos em Juízo (saúde do 

cidadão x Erário), a própria legislação optou por 

privilegiar a proteção saúde, o que, em última análise, 

nada mais representa do que o Estado cumprindo um de 

seus deveres Constitucionais. Decerto, nesta 

circunstância, nada obsta a Administração de, caso 

verifique que a postulante fez o mau uso do instrumento 

processual, perquira o ressarcimento por eventual 

prejuízo causado ao Erário.

Em suma, levando-se em conta a 

verossimilhança das alegações deduzidas em Juízo e o 

risco de dano irreparável à beneficiária que aguarda a 

realização da consulta e posterior cirurgia 
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oftalmológica, principalmente em virtude da natureza da 

pretensão exordial (preservação da saúde), merece ser 

mantida a medida liminar deferida em primeiro grau, tal 

como lançada, com pequeno ajuste no que se refere à 

multa cominatória.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE 

ao recurso do Município, de modo a REFORMAR sutilmente a 

r. decisão agravada tão somente no que tange à multa 

cominatória, cujo valor comporta reajuste para R$ 

1.000,00/dia na hipótese de descumprimento, observando-

se o limite global no valor de R$ 30.000,00, mantido no 

mais integralmente o decisum, por seus próprios e 

jurídicos fundamentos.

PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
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